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1. Bevezetés  (A disszertáció célkit zése és a téma körülhatárolása) 

Gabriel García Márquez A pátriárka alkonya cím  regényét megjelenése óta sok szemszögb l 

vizsgálta az irodalomkritika. Az irodalomtudomány a diktátorregények közt tartja számon. Ez 

mind a témaválasztás, mind a formai megoldásokból igazolható: a hat számozatlan fejezetbe 

rendezett regényben egy megnevezetlen latin-amerikai ország diktatorikus 

államberendezkedésének képe bontakozik ki. A különböz  interpretációk a kiemelik a 

hatalom, az egyén és a társadalom viszonya, az er szak ábrázolásának fontosságát. Az 

irodalomkritika különös figyelmet szentel az id kezelés és a mitológia kérdésének, felhíva a 

figyelmet a képzelet és a valóság öszemosására.   

A regényt elemz , rendkívül jelent s vizsgálatok ellenére kevéssé foglalkoztak a kritikában a 

pátriárka személyiségének alakulásával. Prototipikus figura lévén nagyobb figyelmet kapott 

mint a hatalomgyakorlás mikéntjének bemutatója és a latin-amerikai valóság kulcsfigurája. 

Noha a fenti irodalomtudósok kiemelked  kutatási eredményei jelen dolgozat számára is 

fontos szempontokat vetettek fel, álláspontom szerint a szöveg pazar szimbolikája lehet vé és 

indokolttá teszi a pszichokritikai interpretációt is, hiszen a pátriárka alakjának ábrázolása 

gazdag az emberi tudattalan megnyilvánulásainak feltárásában.  A módszer alkalmazásának 

indoklására szükségesnek vélem a pszichoanalízis kialakulásának és gyakorlatának rövid 

ismertetését. 

2. A diktátorregények a latin-amerikai irodalomban
Vizsgálataim érdekében át kellett tekinteni a latin-amerikai diktátorregényeket. A diktatúra 

els  megjelenése Hispánamerikában nem köthet  pontos dátumhoz, mivel “a legtöbb 

országában a diktatúra éppoly id s, mint maga az állam, mert a függetlenség els  perceit l 

fogva viszály áll fenn a haladó gondolkodásúak között, minek következménye a felszabadítást 

követ  politikai rezsimek labilitása”.3  

Mivel vizsgálódásom tárgya A pátriárka alkonya, szükségesnek tartok rövid utalást a 

kolumbiai „er szak-irodalomra”. Az 1947 és 1965 között folyó polgárháború rettenetes 

er szakcselekményei hatásának következtében kialakuló violenciaregény-irodalom korai 

darabjai els sorban a hátborzongató események megfestésére törekednek. 

Mivel A pátriárka alkonyában térhez és id höz nem kötött örök diktátori magatartás, 

lelkialkat prototípusát alkotja meg a szerz , csupán Asturias Elnök úrát és Carpentier 

                                                
3 Juan José Amate Blanco: La novela del dictador en Hispanoamérica
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Rendszerek és módszerekét találtam értékesnek összehasonlítás szempontjából. Mindkett

ugyanis nem meghatározott id  és ország elméleti diktátorához köt dik, bár kétségtelen, hogy 

az el bbi kevesebb tekintetben mutat fel összehasonlításra alapot adó vonásokat.  

3. Hasonlóságok és eltérések 
(A mítoszteremtés eszközei) 

A pátriárka alkonya megformálása körkörös: a mellékszálak nem kapcsolódnak a f szálhoz, 

hanem abból ágaznak el. 

A regény hat fejezete a regény bipolaritását er síti: háromszor két ciklusként is felfogható: az 

els , a harmadik és az ötödik fejezetben egy-egy férfialak, míg a második, negyedik és 

hatodik fejezetben egy-egy n alak határozza meg a történetet. 

Az örök visszatérés mítosz megjelenik mindkét regényben. A ciklikusság nem csak az egy 

bizonyos ritmus szerint ismétl d  események sorozatát jelenti, hanem az univerzálissá táguló 

történelem ciklikus voltát is. Mindkét m ben jelent s a változatlanság avagy haladás kérdése. 

A változatlanságot hatalmi érdekek táplálják, a történelem megakasztása a diktátorok politikai 

érdeke. 

Az id , a tér és a mítosz kérdései mindhárom m ben egymástól elválaszthatatlan kategóriák. 

Szoros kapcsolatban vannak a szerkezettel is: egységükön keresztül jutnak kifejezésre a 

személyi kultusz és a három szerz  történetének megközelítései. Ennek ellenére az említett 

szempontoknál különböz ek az eszközök és az összetartó er k. 

A tér a regények börtönébe zárja a regény szerepl it. Egyikük sem hagyhatja el meghatározott 

(és meghatározó) helyét szabadon: mind meghalnak, elt nnek vagy megbuknak ha elhagyják 

helyüket. 

A m vek id szerkezete különböz  sémákra épül: Asturias lineáris id szerkesztése feltételez 

egyfajta fejl dést, a cselekmény és a tér kib vülését. Márquez regényének körkörös ideje a 

mozgás “örök visszatérését” eredményezi.  

A teremtés archetipikus mozzanatának ismétlése nem csupán a teremt  szerepében láttatja az 

elnököt, de a profán id t mítikus id vé változtatja, a teremtést valóságossá teszi. „A 

kozmonológiai cselekedet megismétlésével a konkrét id , amelyben az építés folyik, 

kivetít dik a mítikus id be, in illo tempore, azaz a világ kezdetének idejében történik. Egy 

épület maradandóságát tehát nemcsak a profán tér transzcendenssé (világ közepévé) alakítása 

teszi lehet vé, hanem a konkrét id  mítikussá változtatása is.”1

                                                
1 Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, 40. oldal 
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4. A hatalom 
A hatalom szimbólumainak vizgsálata után a hatalomvágy lélektanára helyezzük a hangsúlyt.  

A katonai diktatúra mindenkori jelei a terror, a vérengzések, a kivégzések – azaz a hatalom 

er szakos eszközökkel való gyakorlása. 

Eszközei közül kiemelkednek a megfélemlítés, a bizonytalanságban tartás. Nem els sorban 

politikai ellenfelei, esetleges merényl i táplálják a félelmét, hanem ellenkez leg: az 

félelmeib l, szorongásaiból jön létre egész rendszere. Az a legkegyetlenebb, aki a legjobban 

fél; az  akaratán is egy még nagyobb, az angolok és a gringók hatalmának van alávetve. Nem 

els sorban politikai ellenfelei, esetleges merényl i táplálják a félelmét, hanem ellenkez leg: 

az  félelmeib l, szorongásaiból jön létre egész rendszere.  A megfélemlítés els rend  alanya 

: anyja, Bendición Alvarado már gyermekkorában elültet benne mély szorongásokat – a 

népre továbbörökített félelmet tehát már  is anyai, s t, si örökségként hozta magával. 

Jung a freudi erósz-elméletet kiegészíti a hatalomvágy elméletével. Pszichológiai nézetei 

szerint az ember másik nagy mozgatórugója a hatalomvágy. A diktátorok esetében is ez a 

jelenség fedezhet  fel, legalábbis a kezdetekkor. A hatalom terjeszkedésével növekszik a 

távolság az önkényúr és a társadalom érdeke között, s végül áthidalhatatlan lesz. 

García Márquez feltárja f szerepl je lelkivilágát: kételyeit, félelmeit, gondolatait, 

bizonytalanságait, vágyait és önimádatát. Ugyanakkor megismerjük a alattvalóiban róla él

képet is. A szerz  ezt a kett sséget a már említett narrátorcserékkel éri el: a regényt 

kommentáló elbeszél  “mi” mellett a többi elbeszél  maga a diktátor és a néphez tartozó 

különböz  emberek, a pátriárka bizalmasai stb. 

5. A diktátortípusok  
Jung az er s (domináns) ember két típusát különbözteti meg a primitív társadalmakban. Az 

egyik a törzsf nök típusa, aki a testi, fizikai ereje révén emelkedik ki a többiek közül. A 

kés bbi társadalmakban ebb l a típusból lesz a király, aki a katonái révén képviseli az er t. 

Jung Mussolini és Sztálin figuráját tartja e csoportba tartozónak. 

A másik a sámán típusa: jelent s fizikai er  nem jellemzi,  a mítosz része. Azt az er t 

képviseli, amit az emberek neki tulajdonítanak. Mágikus és természetfölötti képességek 

birtokában van, hatalma nem politikai, hanem mágikus jelleg . A kés bbi f pap prototípusa. 

Bár a pátriárka a megváltó szerepét választja hatalma f  eszközéül,  maga tábornok, 

uralmának formája pedig katonai diktatúra. A politikai hatalmat birtokló vezet  szellemi 

vezet vé akar el lépni, egyesítve a törzsf nök vagy király és a sámán vagy f pap szerepét. 
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Totális hatalomra vágyik tehát, politikai és szellemi síkon is teljhatalomra tör – transzcendens 

megközelítésben ez a földi és az égi hatalom birtoklását (bitorlását!) jelenti. 

„Az üldözöttb l lesz az üldöz .” – állítja Jung. Valóban, García Márquez elnöke (és 

Carpentier elnöke is) az elnyomottak sorából kerül ki, így szinte szükségszer en válik 

elnyomóvá, vezetése pedig diktatúrává. 

García Márquez feltárja f szerepl je lelkivilágát: kételyeit, félelmeit, gondolatait, 

bizonytalanságait, vágyait és önimádatát. Ugyanakkor megismerjük a alattvalóiban róla él

képet is. A szerz  ezt a kett sséget a már említett narrátorcserékkel éri el: a regényt 

kommentáló elbeszél  “mi” mellett a többi elbeszél  maga a diktátor és a néphez tartozó 

különböz  emberek, a pátriárka bizalmasai stb. 

García Márquez er sen lojális a pátriárkával. Anélkül, hogy uralma borzalmait elleplezné 

vagy azok rettenetes voltát bagatellizálná, az író megmutatja az elnök személyiségének 

emberi oldalát is: az olvasó el tt nem maradnak rejtve szorongásai, kétségei, érzelmei. A 

népéhez hasonló álláspontra helyezkedik: látja és láttatja a parttalan hatalomvágy 

következményeit, de mögötte kirajzolódik egy olyan ember életútja és spirituális fejl dése, 

aki éppúgy áldozata a világnak, mint elnyomottai.  

6. A regény mitológiája szimbólumokban 
Jung megkülönböztet kulturális és természetes szimbólumokat. A kulturális szimbólumok 

„örök igazságok” kifejezésére szolgálnak, a tradíció útján hagyományozódtak és váltak 

elfogadott és alkalmazott jelképekké; a társadalom nagy energiával rendelkez  alkotóelemei.  

A psziché tudattalan tartalmaiból származó tartalmakat nevezi természetes szimbólumoknak, 

és az archaikus gyökerekhez vezeti vissza ket. A természetes szimbólumok létrejöttélnek oka 

az ember és a természet közötti harmónia megbomlása. Ezen jelképek álmainkon keresztül 

törnek fel és a természet nyelvén hozzák tudtunkra  mindazt, ami (már) idegen és 

felfoghatatlan számunkra. A megjelen  képek nem csupán a személyes tapasztalatból 

származnak, hanem az általános emberi tudás részeiként kerülnek  álmainkba. Jung is 

aláhúzza a tudattalan szimbólumalkotó képességét, mely által az ember si, prehistorikus 

pszichéjét hozza aktuális tudata szintjére. A tudattalan tehát hordozza az si psziché elemeit, 

melyet az ember a tudatos gondolkodás során elveszített. 

Ricoeur, aki szintén alkalmazta a pszichoanalitika módszereit, maga is vizsgálta az emberi 

megnyilvánulások szimbólumait. Megállapítja, hogy szimbólumról akkor beszélhetünk, 

amikor a  nyelv összetett fokú jeleket hoz létre, azaz nem elégszik meg a dolog els dleges 

jelentésével, hanem olyan másik értelmet is megjelöl, mely  csakis a szimbólum által érhet
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el. Álláspntja szerint a hasonlósággal ellentétben a szimbólum az értelem eszközeivel nem 

ragadható meg; akkor beszélünk szimbólumról, ha a lingvisztikai kifejezés kett s vagy 

többszörös értelme az interpretáció lehet ségét kínálja. A szimbólumban túl kell lépni az 

els dleges jelentésen és fel kell tárni egy mögöttes jelentést.2

Mivel a szimbólumom értelmezésében Northrop Frye munkásságának eredményeit is 

felhasználtuk, fontos a Frye által bevezetett fogalmak értelmezése. Frye szimbólumnak tekint 

az irodalmi m b l elkülöníthet  bármely alapegységet, melyet kritikai vizsgálatnak vethetünk 

alá. Archetípus alatt nem a jungi, a tudattalanból kiinduló személyfölötti tartalmakat érti, 

hanem azon szimbólumokat, melyek kell  számban fordulnak el  az irodalomban ahhoz, 

hogy irodalmi tapasztalatunk alapján felismerhet  legyen.3  A metafora két szimbólum közötti 

viszony, melynek Frye négy típusát különbözteti meg: literális metafora (a kapcsolat  alapja 

egysze  egymás mellé helyezettség), deskriptív metafora (a kapcsolat alapja hasonlóság vagy 

egyezés), archetípusos metafora (az egyed azonossága osztályával) és anagogikus metafora  

(hipotetikus azonosság a szimbólumok között). Frye átveszi Heidegger metafora-terminusát, 

amikor extatikus metaforáról (ecstatic metaphore) beszél; az extatikus metaforát a metafora 

kiindulópontjaának nevezi, melynek funkciója „az azonosság érzékeltetése az egyén öntudata 

és a természeti világ között (…) a metafora nem más, mint híd a tudat és a természet között”.4  

Ugyancsak fontos a Riffaterre által használt fenntartott metafora fogalma; ezek olyan 

ismétl d  képek, melyek együtt hálót alkotnak, ezzel meghatározzák a m  cselekményét és 

szerkezetét.5

7. A két regény világának bipolaritása

Carpentier és García Márquez mindketten bipoláris világban helyezik el a diktátort és annak 

történetét: minden, a regényben megjelen  motívumnak megvan az ellentétpárja. Nem csupán 

az elnökök személyisége, hanem a regényvilágok minden eleme is magában hordozza önmaga 

ellentétét. 

Az olvasó kétféle id vel találkozik, amikor az események kronológiáját igyekszik  

rekonstruálni, saját id fogalmát a regényid re alkalmazni. A pátriárka alkonyában minden 

egyidej leg és folyamatosan van jelen; az események id beli sorrendjének felállítása 
                                                
2 Ricoeur: Nyelv, szimbólum és interpretáció in: Pszichoanalízis és irodalomtudomány, Filum Kiadó, Budapest 
1998. 
3 Dolgozatomban az archetípus kifejezést jungi értelmében használom. 
4 Frye, Northrop: A metafora táguló világa
5 Riffaterre, Michael: Szimbolikus rendszerek a narratívában in: Narratívák 2. Történet és fikció, Kijárat Kiadó, 
Budapest, 1998. 
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lehetetlen és szükségtelen. A pátriárka uralmának számtalan pillanatát ismerjük meg, de 

minden mozzanat üzenete ugyanaz: a dolgok nem haladnak egyik állapotból a következ be, 

hanem önmagukat ismétlik, mindig és mindenhol azonos lényegük, csupán formájuk 

különbözik egymástól. A változó személyek és a körülmények eszközök ugyanazon valóság 

különböz  arcainak felmutatására. 

8. A halál A pátriárka alkonyában és a Rendszerek és módszerekben
A diktátorregények elképzelhetetlenek a halál motívumának megjelenése nélkül. A vizsgált 

m vek a halál módozatainak egész arzenálját megjelenítik, bennük a halál jóval túlmutat a 

fizikai elmúlás gondolatán. 

A nép történetét és a hatalom megnyilvánulásait a diktátor életútján keresztül látjuk, s haláluk 

által rajzolódik ki a nép megváltásának reményteljes avagy reménytelen volta. A fizikai halál 

motívuma meghatározó a m vek felépítésében, azonban a két történet folyamán még nagyobb 

jelent séget kap a lélek halála vagy halhatatlansága.  

A regényekben a halálfélelem mozgat minden szerepl t, az elnyomókat éppúgy, mint az 

elnyomottakat. Az élniakarás olyan er s az emberekben, hogy mindent elkövetnek a 

túlélésért, észre sem veszik: életük kegyetlenebb a halálnál is. A diktátorokat sem kerüli el a 

félelem. 

A diktátorok álhalála különös szerepet tölt be a két regényben. A hamis halálhír motívuma az 

írói képzelet szülöttének vélhet  lenne, ha a közel azonos id ben szület  m vekben nem 

jelenne meg hasonló formában. Mindkét történetben jó alkalom a terror újabb id szakának 

bevezetésére: a halálhír nyomán megmutatkozik az embereknek az elnökhöz való h sége 

vagy iránta való ellenszenve. Az eset részleteiben megmutatkozó különbségek sokat elárulnak 

a diktátor jellemér l és népéhez való viszonyáról. 

A halál mindegyik m ben megfoghatatlan, de mindenhol jelenlév  entitás, szinte a m vek 

szerepl jévé lép el , mutatja a látszat-valóság kett sségét. 

A halál mint változás szintén a regények mindegyikében kimutatható. Ahogyan az egyetemes 

szimbolikában, itt is szimbolizálja a változás, a megváltás lehet ségét is. A két elnök halála 

felébreszti a reményt, hogy a legzordabb történelmi id knek is vége lehet egyszer. 

Az elnök halála mind García Márqueznél, mind Carpentiernél a regényt összetartó szerkezeti 

elem is. 
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9. N alakok A pátriárka alkonyában 
A regények minden n alakja az anyaarchetípust hordozza magában. Carl Gustav Jung nézetei 

szerint az archetipikus anyának rengeteg kivetülési formája van, ezért még a konkrét n i 

szerepl k alakján is túlmutat: a felbukkanó helyszínek, id pontok, természeti jelenségek s t 

használati tárgyak is mind lehetnek az archetipikus anya képvisel i. 

Carl Gustav Jung osztályozása szerint a férfiban rejl anima fejl désének négy fázisa 

különböztethet  meg. Rendszerint kevert formában, ennek ellenére A pátriárka alkonyában 

fellelhet ek azok a n alakok, akik egy-egy ilyen fázis megtestesít i. 

Az els  magának a férfinak a n i oldala; ez az aspektus meg is jelenik a pátriárka külsejében 

is. Finom kezeit gyakran említik a m  folyamán – épp az a testrésze ilyen hangsúlyozottan 

n ies, mellyel az ország sorsát irányítja – utalva arra, hogy a valódi hatalom n k kezében 

összpontosul. Leticia Nazareno személye kapcsolódik leginkább ehhez a fejl dési fázishoz, 

hiszen  az, aki a leginkább él és visszaél a hatalom nyújtotta lehet ségekkel. Ezáltal jut el 

egészen addig a pontig, amikor az elnök már bele sem folyik az ország ügyeibe. Leticia 

Nazareno fogja kézen az elnököt – vagyis eléri nála, hogy feleségül vegye. 

A második fejl dési szakasz a vonzó és erotikus kisugárzású n ké: k a férfi szépségideáljai, 

szenvedélyének tárgyai. A regényben ez Manuela Sánchez szépségkirályn , a tábornok plátói 

szerelme. t a birodalma minden megkívánt n jét magáénak tudó tábornok nem tudja 

megszerezni. Az egyetlen kapcsolat, ami létrejön kettejük között egy kézfogás – a hatalmat 

jelképez  kéz érintése. 

A harmadik szakasz a spiritualizált n alaké, a regényben a pátriárka halálának megjósoló 

javasasszonyoké. Nem jelennek meg a m ben, mint transzcendens figurák, jelen sem kell 

lenniük ahhoz, hogy meghatározzák a Pátriárka, és rajta keresztül a haza sorsát. De szerepük 

nem csekélyebb, mint bármely más n é, hiszen jóslatuk által lényegük folyamatosan jelen 

van, akarva-akaratlanul befolyásolva az elnök döntéseit. Irányítják a pátriárkát annak keze 

által, mert a tenyeréb l is jósolnak neki. Az elnök sima tenyere ugyancsak isteni jellegét 

er síti; talán nincsen el re megírott sorsa, talán a végtelen lét vár rá. 

A negyedik fázis az istenített n é, aki természetesen Bendición Alvarado, a pátriárka anyjáé. 

Életében is isteníti, halálában pedig kanonizálni szeretné. Csodás tetteket tulajdonít neki, nem 

akarja tudomásul venni, hogy anyja madarak átfestéséb l él  szerencsétlen prostituált. 

Anyaként fogja fia kezét, és ez oly fontos momentum, hogy a tábornok még anyja halála után 
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is arra kéri t, az anyát és istenn t: „anyám, édesanyám, Bendición Alvarado, segíts meg, ne 

engedd el a kezem …”.6

Ebben a fejezetben vizsgáljuk a regény n alakjait, hogy felfedezzük bennük a hatalmat 

mozgató n k „geológiai erejét”. 

10. Az aggastyán gyermek 
A regény olvasásakor különösen felt nik a gyermekalakok nagyszámú jelenléte és a pátriárka 

gyermeteg viselkedése.  Kiviláglik, hogy az elnök aggystyán tesében félénk gyermek lakozik.  

A pátriárka a m ben hétöznapi és mitológiai gyermekként egyszerre van jelen. Megjelenik 

Bendición Alvarado és a nép gyermekeként – egy egyazon dolognak két arca, hiszen 

Bendición Alvarado magát a népet jelképezi. Ugynacsak az  gyermekeként válik mitológiai 

alakká: általa jön világra a mítoszok h si alakjának isteni gyermeke.  

A pátriárka a nép által életre keltett mitológiai alak, ugyanakkor a saját maga létrehozta 

mítosz központi figurája is. A gyermekekhez hasonlóan berendezi saját mitológiai világát, 

melyb l a saját szemszögéb l figyel. 

11. Összegzés 
Mind a mítoszépítés, mind az id - és térkezelés vonatkozásában nagyobb a hasonlóság A 

pátriárka alkonya és a Rendszerek és módszerek, mint az Elnök úr között: García Márquez 

és Carpentier sajátos narrációs technikája, a narrátorváltás  hasonló perspektívákból világítja 

meg a kor politikai-társadalmi állapotát. García Márquez – mivel a narrátor személye nem 

mindig felismerhet  – kozmikussá tágítja a perspektívát, és mentesíti az egyén 

szubjektivitásától. 

A hatalom megnyilvánulásainak kísérteties hasonlósága ellenére különbséget kell tennünk 

annak vágyott vagy kényszer  birtoklása között. Az eltér  motiváció ellenére is azonosak a 

társadalom megnyilvánulásai, ám az egyén lélekrajza szempontjából egészen más 

folyamatokat indítanak el.  

A Jung által individuációs processzusnak nevezett, a személyiség kialakulását, fejl dését 

mutató folyamat tudat el tti történések láncolata, melyek fantáziák vagy álomképek 

formájában lépnek át a tudatba, végül az aktív imagináció részeként tudatosodnak. 

Az individuációs processzus Jung szerint maga az egyéni mítosz, melynek során az egyénnek 

szembesülnie kell el bb az árnyékkal, majd az animával/animussal, végül a mély-énnel. A 

                                                
6 Gabriel García Márquez: A pátriárka alkonya, 211. oldal
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nap-hasonlat kifejezi, hogy az élet delén túl az embernek szükségszer en vissza kell vonulnia 

és élete további részét bels  kiteljesedésének szentelnie. „Sugarai”, az árnyék és az 

anima/animus visszavonása után szebesülhet csak mély-énjével, hogy élete végén, halála el tt 

megpillantsa önmaga lényegét.  

A pátriárka soha nem jut el a teljes tudatosság szintjére – elméjében egész életében 

összemosódik a képzelet és a valóság – ezért marad meg gyermeki bölcsessége. Tudattalanja 

felkn ttkori infantilizmus formájában fizikai szinten is manifesztálódik, ami a szerepével 

paradox viselkedést eredményez. 

Bár a pátriárka kegyetlensége az Els  Tisztségvisel éhez hasonló, az olvasó mégis 

emberibbnek érzi, mert “bánatbirodalmában” egy lélek története tárul elé.  

A pátrárka alkonyában és a Rendszerek és módszerekben az elnökök halála egyrészt regényük 

szerkezetének alappillére, másrészt elvezet a történelem (a közösség) és a lélek (az egyén) 

megváltásának alternatíváihoz.  


